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हॅरी हुडीनी हा विश्वातील सिाात महान जादगूार होता. त्याच्या 
अनेक करामतीींनी जाद ूआणि रहस्य याींच्या इततहासात निे 

विक्रम प्रस्थावित केले. 
 



  24 मार्ा 1874 रोजी हींगेरीत       
  बडुािेस्टमध्ये सॅम्यअुल    
  आणि सससससलआ िाइस या   
  दाींित्याघरी हॅरी हुडीनी  
  जन्मला. त्यार्े नाि एररक   
  ठेिले. लिकरर् हे कुटुींब  
  अमेररकेच्या विस्कॉन्न्सन  
  राज्यातील अॅिल्टनमध्ये  
  गेले. सॅम्यअुल शहरार् े 
  िहहल ेज्य ूधमीय िाद्री   
  बनल.े एररकर् ेनाि तथेील  
  उच्र्ारानसुार एररर् झाले. 

तमुर्े िती एक र्ाींगल ेिाद्री 
आहेत, समसेस िाइस. िि त े
इींग्रजी का सशकत नाहीत? 

त ेजुन्या विर्ाराींर् े
आहेत. त्याींना आिल्या 
भाषरे्ा असभमान आहे.  

सॅम्यअुल कुटुींबाला नव्या देशात तर 
घेऊन आल.े िि त्याींनी कधीर् तथेील 
र्ालीरीती स्िीकारल्या नाहीत.  

एररर् इतर 
मलुाींसारखा 
नव्हता.   

ताज्या 
बातम्या! 
आजच्या  
ताज्या 
बातम्या! 

 बाळा, तू कधी रडत 
नाहीस. रात्रभर जागा 

राहातोस, डोळे मोठे्ठ करून 
टकमक बघत राहातोस.  

काही िषाांनींतर सॅम्यअुलर्ी नोकरी गेली 
आणि त ेसिा समलिॉकी शहरात गेले. 

माफ करा िाद्री.  
िि आिले विर्ार 
िरींिरागत आहेत.  

मदतीसाठी 
आभार! आम्हाला 
तनघायला हिीं.   

िशैाअभािी कुटुींबार्े 
खाण्याविण्यार्े हाल होऊ लागले. 
कुमार एररर् आणि त्यार्ा भाऊ 
कुटुींबाला शक्य ती मदत करत. 



एररर् नेहमी 
ित्र सलहीत 
अस.े आिल्या 
कमाईतनू र्ार 
िसै ेघरी 
िाठित अस.े 

एररर्च्या डोक्यात 
निनिे विर्ार येत 
असत. ियाच्या 
निव्या िषी त्याने 
आिला 
िहहलािहहला 
प्रयोग केला. 

िर या. फक्त िार् सेंटमध्ये 
हिेत लटकिाऱ्या एररर्ला 
बघा. 

बाराव्या िषी एररर् घरून िळून गेला.  
त्याला र्ाींगली नोकरी करून कुटुींबाला 
मदत करायर्ी होती. त्याला कुिाला 
सरु्िार नाही अशी एक भन्नाट 
कल्िना सरु्ली. 

मी येऊ     
तमुच्यासोबत? 

 आमर् ेबटू िॉसलश 
करून देशील? 

एररर्र्ी ही  नोकरी  हटकली नाही. 
कामासाठी तो  शहराशहरात भटकत 
राहीला. 

 हे ित्र समसरूीतल्या 
हनीबलमधून आलींय. 

धन्यिाद! 

एररर् आत्ता कुठे असेल, हे िाइस 
कुटुींबाला कधीर् साींगता येत नसे. 



िाद्री िाइस अत्यींत धासमाक 
ितृ्तीर् ेहोत.े 

एररर्र् ेिडील न्ययूॉका ला गेले. ततथे 
त्याींनी धासमाक सशक्षि देिारी शाळा 
उघडली. थोड ेिसै ेकमािल्यािर त े
कुटुींबबयाींनाही ततथे बोलाििार होत.े 

न्ययूॉका र्ी टे्रन 
हीर् आहे का? 

हो हीर्! 
बसनू घ्या 
लिकर. 

िािा, आिि समळून काम 
करू. मी तमु्हाला मदत           
      करेन. 

लिकरर् िरेुसा िसैा कमािल्यािर 
त्याींनी आिल्या कुटुींबबयाींना बोलािनू 
घेतले. 

एररर्, माझ्या 
बाळा! 

मम्मा! 

िि ततथेही सारे काही सरुळीत 
नव्हते. िाद्री िाइस याींना कुटुींबबयाींना 
िोसण्याइतित िरेुशी कमाई होत 
नस.े एररर् आणि त्यार्ा भाऊ 
त्याींना शक्य तततकी मदत करत. 

ईश्वर आिल्याला 
नक्कीर् मदत करेल. 

आिले िडील न्ययूॉका मध्येर् आहेत, 
हे कळतार् एररर् त्याींना भेटायला 
गेला.  



मला जोरात हलिा. 
बघा कशी जाद ूहोत!े 

एररर् एका मोठ्या दकुानात 
तनरोप्यार्े काम करू लागला. त्याला 
एक कल्िना सरु्ली. 
सटु्टीच्या काळात 
यािर काम करू. 

णिसमस 
आला, द:ुख 
विसरा, 
माझी टोिी, 
नाण्याींनी 
भरा. 

एररर्र्ी कल्िना अिेक्षेिेक्षा 
जास्त यशस्िी ठरली. 

सारी नािी आिल्या 
कोटाींच्या बाह्ाींमध्ये, 
कानाआड तसेर् 
केसाींमध्ये लििनू 
एररर् घरी गेला. 
त्याच्या आईने दार 
उघडल ेतवे्हा...... 



 हो मम्मा,  
थोडार् िेळ! 

अरे खरींर् की! जादरू् 
झाली म्हिायर्ी! 

सटु्टीमध्ये साऱ्याींनी 
खूि मजा केली. 

.  

एकदा धाकट्या 
भािाने एररर्ला 
नाण्यार्ी साधीसोिी 
जाद ूदाखिली. 

हे नािीं 
बघ.  

गायब 
झालीं! 

यानींतर एररर् 
जादसूींबींधी समळेल ते 
िसु्तक िार् ूलागला. 

झोि आता. सकाळी 
लिकर उठायर्ींय ना! 



एररर्र्ी कोितीही नोकरी 
फार काळ हटकत नसे. 
अनेक तरूि नोकरीर्ी 
सींधी शोधत होत.े त्यामळेु 
नोकरी समळिे कठीि 
झाल ेहोते. त्याने कुठेसे 
िार्ले होत,े ‘जादगूाराने 
आधी स्ित:िर विश्वास 
ठेिला िाहीजे.’ कदाचर्त 
त्यालाही अशा विश्वासार्ी 
गरज होती. 

िाट िाहहल्याबद्दल 
आभार! िि ही 
जागा आता भरली. 

 एररर्र्ी यकु्ती कामी 
आली. सगळी मलुीं 

तनघून गेली. 
 

ही नोकरी  
मला द्या. 

ठीक आहे. हदली तलुा ही 
नोकरी. 



 आठिड्याअखरेीस एररर् खळेाडुींच्या एका 
क्लबमधील धाििटुींसोबत धाित अस.े 
त्यामळेु उिाररत आयषु्यात तो अत्यींत  
सदुृढ आणि तनरोगी राहीला. 

व्िा, एररर्! 
खूि छान! 

एररर्र् ेिडील आणि प्रसशक्षक या 
दोघाींर्ा दारू आणि तींबाखूला विरोध 
होता. िहहलाींर्ा धासमाक कारिामळेु 
होता तर प्रसशक्षकाींर्ा शरीर ि मनार्े 
नकुसान होत असल्यामळेु होता.  

अनेक िसु्तके िार्ून 
एररर् जाद ूकरण्यात 
कुशल झाला. मग तो 
आसिासच्या मलुाींना 
जादरू्े खेळ दाखि ू
लागला. 

मग एका महान फ्रें र् 
जादगुारार् ेिसु्तक 
त्याच्या हातात िडल.े 

मला रॉबटा हुडीनसारख े
बनता येईल? 



एके हदिशी 
जेििाच्या सटु्टीत  
समत्राने त्याला 
सरु्िले.  

हुडीनी! 

 हुडीन नािाच्या शिेटी 
‘I’ जोड. बघ, त ुसदु्धा 
हुडीन होशील! 

सतराव्या िषी एररर् 
िाइसने आिले नाि ‘हॅरी 
हुडीनी’ केल.े न्ययूॉका च्या 
चथएटरमध्ये एका 
कायाक्रमार्ा खेळ रद्द झाला 
तवे्हा हॅरी आणि त्यार्ा भाऊ 
चथओ याींना खेळ सादर 
करण्यार्ी सींधी समळाली. 

बघा, यार्े 
हात घट्ट 
बाींधलेयत. 

या िेटीला 
साखळदींडाने 
कुलिूबींद करू. 

आता मी तीन िेळा 
टाळी िाजितो. 
मग बघा, काय 
र्मत्कार होतो ते! 



िि काहीर् र्मत्कार 
झाला नाही. फार िेळ 
िाट िाहहल्यािर 
िडदा टाकण्यात 
आला आणि िढुच्या 
कायाक्रमाच्या 
खेळासाठी बँड िाजू 
लागला. हॅरीर्ा भाऊ 
अद्याि िेटीतर् कैद 
होता. 

काय झालीं? 
मी र्ािी सोबत
आिायला विसरलो

 दोघाींना 
चथएटरमधून 
बाहेर काढले. 

तमु्हाला जाद ू 
दाखिता येत  
नाही. तनघा  
इथून! 

यानींतर दोघे 
‘हुडीनी बींध’ू शहर 
सोडून िन्िम 
भागार्ा दौरा 
करायला गेले. 
त्याींनी आिल्या 
खेळात काही 
सधुारिा केल्या. 

अब देखो 
र्मत्कार.  

आता बघा  
र्मत्कार! 



हुडीनीने आयषु्यात खूि सींघषा 
केला. एक हदिस त्याला एक 
नव्या प्रकारर्ी जाद ूसरु्ली.  

ती तरूि मलुगी कोि आहे? 

ती बेस्सी राहनर आहे. 

         हुडीनी बेस्सीच्या प्रेमात िडला. 

र्कीत केलींस 
त ूमला!  

र्ल, गायब 
होण्यार्ा खेळ 
करू आणि 
लग्न करू. 

मग त्याींनी िळून 
जाऊन लग्न केल.े 
बेस्सीर्े कुटुींब 
कॅथसलक होत ेतर 
हॅरी ज्य ूधमीय 
होता. दोन्ही 
कुटुींबाींना खुष 
ठेिण्याकररता 
त्याींनी िनु्हा दोन्ही 
धमाांच्या 
िद्धतीींनसुार लग्न 
केल.े 

मी तीन िेळा लग्न केलींय, 
िि एकार् व्यक्तक्तशी!  



बेस्सीने 
भािार्ी जागा 
घेतली. 

बघा हा 
र्मत्कार! 

बेस्सीर्े िजन फक्त 94 िौंड होत.े 
हॅरी आणि ती समळून र्ाींगली जोडी 
बनली. ते आिल्या जोडीला 
“हुडीनीज” म्हिि ूलागल.े 

चथएटरमध्ये तनयसमत काम समळिे 
मनु्ककलर् होते. िसींत ऋत ूआल्यािर  

 त ेिेल्श बींधुींच्या सका शीत सामील झाल.े 
 

“हुडीनीज”र्ी जादईू दतुनया! 

िगार कमी 
िि जेिि 
छान आहे. 

हो, रोजच्या 
खेळाींनी आिलीं 
कौशल्यसदु्धा 
िाढतींय.  



 माझी सटुका बघायला 
इथे कुिीर् नाही! 

यार् काळात हुडीनीला बेड्याींच्या 
खेळात रस उत्िन्न झाला. 

तार िािरून 
मी बेड्या 
खोल ूशकतो. 

हो, िि सराि 
करत राहा. 

िढुील उन्हाळ्यात कॅनडाच्या नोव्हा 
स्कॉसशया प्राींतात हुडीनीने बेड्याींर्ा 
खेळ करू दाखिला. 

हुडीनीला बेड्या 
घालनू घोड्याला 
बाींधलींय. तो 
तनसटू शकेल? 

ददैुिाने घोडा 
उधळला. 

थाींब, थाींब. 

काही मलै 
जाऊन घोडा 
थाींबला आणि 
हुडीनीने 
स्ित:ला मकु्त 
केले. 



हे तर खूिर् 
सोिीं आहे. 

1897 साली एका 
औषध विके्रत्या 
सोबत हुडीनीजने 
िन्िम भागार्ा  
दौरा केला. 

प्रथम हुडीनीज 
आिल्या खेळाने 
गदी गोळा करत. 
मग डॉ. हील येऊन 
या गदीला आिली 
औषधे विकत. 

यार् काळात काही जादगूार 
प्रेतात्म्याींशी सींिाद साधण्यार् ेखेळ 

करू लागल.े 

हे प्रेतात्म्याींर्े खेळ 
बनािट आहेत. खूि 
सोप्या यकु्त्या 
िािरतात त.े 

  

िि अशा खेळाींना भरिरू गदी होई. 
आिि ततथे जास्त औषधे विकू शकू, 
अस ेडॉ. हीलना िाटे. 

प्रेतात्म्याींर्े खेळ 
केलेत तर तमु्हाला 
जास्त िसैे देईन. 



मग हुडीनीने हातातील िार् बेड्याींमधून स्ित:ला सोडिले. या बेड्या त्याींना 
िोसलसाींनी हदल्या होत्या. हा खेळ खूि गाजला. यानींतर बेकने हुडीनीसोबत 
एक मोठा दौरा करण्यार्े ठरिले. 

प्रेतात्म्याींच्या खेळाींना 
खूि यश आल.े िि 
हुडीनीला त ेआिडत 
नसत. तो मनोरींजन 
करिारा कलाकार 
होता, लबाड नव्हता. 
िढुच्या उन्हाळ्यात त े
िनु्हा सका समध्ये 
िरतले. 

िषाभरात आिले 
खेळ लोकवप्रय 
नाही झाल ेतर 
खेळ बींद करू. 

समनेसोटामध्ये 
हुडीनीर्ी भेट 
माटीन बेकशी 
झाली. बेक  खेळ 
आयोन्जत करत 
अस.े 

छान खेळ करता. 
िि लहान-सहान 
जादिेूक्षा बेड्याींतनू 
सटुण्यार्ा खळे कर. 

बेकने त्याींना 
आठिड्याला ६० 
डॉलर िेतनािर खेळ 
दाखिण्यार् ेकाम 
हदल.े एिढे िेतन 
त्याींना कुिी हदल े
नव्हते. 

आता बघा, अशक्य 
शक्य कस ेहोत ेत!े 



रातोरात हुडीनी प्रससद्ध झाला. तो चथएटरच्या 
प्रत्येक खेळार्ा स्टार झाला. देशभरातील 
िोलीस कोठड्या आणि बेड्याींमधून त्याने 
स्ित:ला मकु्त करून दाखिले.  

त्यार्िेळी 
सॅनफ्रान्न्सस्कोतील 
ितृ्तित्राींनी खबर छािली 
की हुडीनी लोकाींर्ी 
फसििूक करतो, बेड्या 
सोडिण्यासाठी तो 
आिल्या किड्याींमध्ये 
र्ािी लिितो. 

आता आम्ही तलुा 
खुर्ीला बाींधून या 
खोलीत बींद करू. 

 
सॅनफ्रान्न्सस्को
च्या दौऱ्यािर 
असताना हुडीनीने 
तथेील िोसलसाींना 
आव्हान हदल.े 
हुडीनीकड ेर्ािी 
नाही यार्ी त्याींनी 
खात्री केली. 

िढुल्या दहार् समतनटाींत 
हुडीनी स्ित:ला मकु्त करून 
खोलीच्या बाहेर आला. 

ही त्यािेळर्ी एक खळबळजनक बातमी 
होती. हुडीनीर्ी कमाई खूि िाढली. ितृ्तित्राींनी 
आिली र्ूक स्िीकारली. 



या यशाने हरखून हुडीनी 30 मे 1900 
रोजी जहाजाने इींग्लींडला तनघाला. 
यरुोिमध्ये चथएटरर्े खळे मोठ्या 
प्रमािािर र्ालत. हुडीनी तथेे 
यशाच्या सशखरािर िोहोर्ला. 

तो प्रथम स्कॉटलींड याडा येथे गेला. 
तथेील िोलीस अचधकाऱ्याींसमोर 
त्याने आिला खेळ सादर केला. 

हे तर खूिर् सोप्िीं आहे! दसुरीं काही 
कठीि काम नाही का? 

जुल ैमहहन्यात त्याने लींडनच्या अलहम्रा चथएटरमध्ये दाखिलेला खेळ 
अत्यींत यशस्िी झाला. त्याींनी हुडीनीला ऑगस्ट महहन्याच्या अखरेियांत 
ततथेर् ठेिले. 

कुिी आव्हान 
देिारीं आहे? 

हुडीनी लोकाींना कोित्याही बेड्या आिायला साींगत अस.े सगळ्या बेड्याींमधून 
तो स्ित:ला सोडिनू घेत असे. 



  हुडीनी! 

हुडीनीने सींििूा यरुोिर्ा दौरा केला. 
बसलानच्या चथएटरमध्ये सिााचधक 
लोकाींनी त्यार्ा खेळ िाहीला.  

 

प्रत्येक खेळात हुडीनी 
प्रततस्िध्यााला स्टेजिर बोलिनू 
त्याला बेड्या घालत अस.े 

जरा मकु्त होऊन 
दाखि. 

कुिीही हुडीनीला मात 
देऊ शकल ेनाही. 

सोडि मला. मी 
हार मान्य करतो.   

बेड्याींर्ा 
बादशाह! 



हॉलींडमध्ये हुडीनीने स्ित:ला 
एका ििनर्क्कीच्या िींख्याला 
बाींधून घेतले. 

िि ििनर्क्कीर्ा िींखा तटुला आणि 
हुडीनी जसमनीिर येऊन आदळला. 

सदैुिाने तो जखमी 
झाला नाही. िि 
या धाडसानींतर 
िढुील ककत्येक 
आठिड ेत्याच्या 
खेळाींना प्रर्ींड गदी 

झाली. 

हुडीनी रसशयातही गेला. ततथे 
त्याला राजमहालात गँ्रड 
ड्यकूसमोर खाजगी खेळ सादर 
करण्यास साींगण्यात आले. 

तो इींग्लींडला िरतला. त्याच्या खेळाींच्या 
ततककटाींसाठी लोकाींर्ी धक्काबकु्की 
होई. इततहासात सिाात लोकवप्रय 
कलाकार म्हिून हुडीनीर्ी नोंद झाली. 



27 समतनटाींत त्याने सिा खुन्याींच्या 
कुलिूबींद कोठड्या उघडल्या आणि 
त्याींर्ी किायत काढली.  

अखेरीस हुडीनीने अमेररकेत 
िरतण्यार्ा तनिाय घेतला.  

 आिि िार् िष े    
 आिल्या देशाबाहेर    
 राहहलो. 

हो ना! बघू या, 
अमेररकेत तझु े

कस ेस्िागत होते! 

5 जानेिारी 1906 
रोजी तो िॉसश ींग्टन 
डी.सी. येथील 
जेलमध्ये िोहोर्ला 
तवे्हा साऱ्या राष्ट्रीय 
ितृ्तित्राींनी ही बातमी 
छािली. 

ततथे हुडीनीला 
जिळजिळ तनिास्त्र 
करून त्यार्ी तिासिी 
केली, त्याला 
साखळदींडाने जखडल.े 
मग त्याला एका 
कोठडीत डाींबले. ततथे 
अध्यक्ष गारकफल्डच्या 
खुन्यालाही डाींबले होते. 

 दोनर् समतनटाींमध्ये हुडीनी तनसटून 
कोठडीबाहेर आला. मग त्याने एक 

िेगळीर् जाद ूदाखिली.  

काय करतोयस तू? 

जबरदस्त खेळ! एकदम हाऊसफुल! 



अशा िेगिेगळ्या धाडसी 
प्रयोगाींमळेु हुडीनी यशार् ेमनोरे 
र्ढत गेला. 

काही हठकािी त्याने हजारो लोकाींसमोर 
बेड्या बाींधून िलुािरून नदीत उडी घेतली. 

बघा, तो 
मकु्त झाला. 

आजच्या 
खेळार्ी 
ततककटे घेऊ. 

 एका कठीि खळेामध्ये तर हुडीनीने 
िाण्याने काठोकाठ भरलेल्या कुलिूबींद 

िेटीतनू स्ित:ला सहीसलामत बाहेर काढल.े 

माझ्यासारखीं 
श्वास रोखा. मला 
नाही जमलीं तर 
मी मरेन. 



हुडीनीएिढा िेळ 
कुिीर् आिला 
श्वास रोख ूशकत 
नव्हते. 

हुडीनी जगभर कफरला. 1910 साली 
ऑस्टे्रसलया खींडािर विमान उडििारा 
तो िहहली व्यक्ती ठरला.  

न्जथेन्जथ ेतो जाई ततथेततथे तो 
महान जादगुाराींच्या थडग्याींना जरूर 
भेट देई. 
. 

त्यार्ीं कुटुींब गरीब 
आहे. मी 
त्याींच्यासाठी िसैा 
उभा करेन. 

िषाभर आधीर् तो विमान उडिायला 
सशकला होता. िि ऑस्टे्रसलयानींतर 
त्याने कधीही विमान उडिले नाही. 



त्याच्यात काही 
दैिी शक्ती आहे 
का? 

हुडीनीला सिाात 
जास्त यश  र्ीनी 
यातना कक्ष या 
खेळात समळाल.े 

. 

  1919 साली हुडीनीने ‘द चग्रम गेम’ 
या ससनेमात काम केल.े एका 
दृकयात तो दोन विमानाींच्या 

दरम्यान एका दोराला लटकला. 
 

हुडीनीने या 
ससनेमार्ा खूि 
प्रर्ार केला. 
त्यासाठी तो एका 
के्रनला लटकला 
आणि मग यकु्ती 
करून ततथून 
तनसटला. 

हुडीनी  काहीही 
करू शकतो! 



1924 साली हुडीनीने दैिी शक्ती असिाऱ्या 
गरुीं च्या विरोधात मोहीम सरुू केली. त्याने 
सींििूा अमेररकेर्ा दौरा करून प्रेतात्म्याींशी 
सींिाद साधिाऱ्या लोकाींर् ेबब ींग फोडल.े  

हे दैिी शक्ती असिारे 
गरुू हातर्लाखी करून 
लोकाींना गींडितात. 

मीसदु्धा खळे सादर करताना  
यकु्त्या िािरतो. त्यार्ी 
गिुीतीं मी कुिाला साींगत 

नाही. िि कुिाला ती कळली 
तर तसेदु्धा माझ्यासारख ेखेळ 

सादर करू शकतात. 

न्ययूॉका च्या सका शीत 
हुडीनीने केलेला 

जादरू्ा खेळ िाहून 
सगळे अर्ींबबत झाल.े 

 बघा, आता मी हा 
िडदा बींद करतो. 



हुडीनीने विस्तलु 
र्ालितार् 
िडद्यामागर्ा हत्ती 
गायब होत अस.े 
तब्बल 19 आठिड े 
हा खेळ ततथे र्ालला. 
जादचु्या खेळाींच्या 
इततहासात हा एक 
विक्रम होता. 

िनु्हा एकदा 
अशक्य त े
शक्य झाल.े 

बेड्याींमधून सहज सटुिारा 
हा जादगुार मतृ्यचु्या 
िाशातनू मात्र सटुला नाही. 
1926 साली हेलोिीनच्या 
हदिशी अिेंडीक्स 
फुटल्यामळेु त्यार्े द:ुखद 
तनधन झाल.े 

साऱ्या जगाने या महान जादगुाराच्या मतृ्यिूर शोक व्यक्त केला. आिल्या 
जादनेु त्याने लोकाींर् ेभरिरू मनोरींजन केल.े आज त्याच्या मतृ्यूनींतरही 
त्याच्या जादरू्ी लोकवप्रयता कमी न होता उलट िाढतर् र्ालली आहे.   




